คู่มือสาหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่
เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200
ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ทั้งนี้ผู้
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง สามารถดาเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคาขอ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย
กาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 7 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคาขอแจ้งจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200
ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง
- กฎหมายกาหนดต้องออกใบรับแจ้งภายในวันที่ได้รับแจ้ง

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

30 นาที

-

ลาดับ
ขั้นตอน
3) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับ แต่
วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย
- หากผู้แจ้งไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วันทา
การนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งที่กาหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้การแจ้งของผู้
แจ้งเป็นอันสิ้นสุด
4) ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจ้ง
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เพื่อมารับหนังสือรับรอง
การแจ้ง
2. กรณีการแจ้งเป็นอันสิ้นสุด
แจ้งคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นสุดแก่ผู้แจ้งทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์
5) ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง)
แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแจ้งมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด (สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)
- กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

5 วัน

-

1 วัน

-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
4) ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
6) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
7) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โทร 053-765129
www.maesalongnok.go.th))
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

